Deklarace o spolupráci
uzavřená mezi
Lesy České republiky, s. p.
Sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Identifikační číslo (IČ): 42196451
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající Ing. Jiřím Holickým, generálním ředitelem
Telefon: +420 495 860 111, fax: +420 495 262 391, e-mail: lesycr@lesycr.cz
(dále jen „LČR“)
a
Českou společností ornitologickou
Na Bělidle 252/34, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Identifikační číslo (IČ): 49629549
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 49629549
jednající Prof. RNDr. Karlem Šťastným, CSc., předsedou společnosti
Telefon: +420 274 866 700, e-mail: cso@birdlife.cz
(dále jen „ČSO“)

I.
Na důkaz oboustranného upřímného zájmu o ochranu a podporu biodiverzity v České republice jakožto
součásti společného evropského dědictví, přistupují LČR a ČSO k této deklaraci o spolupráci.
II.
Obě strany se zavazují k dlouhodobé spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny, se zvláštním
zřetelem na ochranu druhů ptáků uvedených v Příloze I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících
druhů ptáků, vyskytujících se na území České republiky a vázaných na lesní ekosystémy.
III.
Spoluprací se rozumí zejména:
(1) vzájemná komunikace a výměna informací týkajících se výskytu druhů ptáků dle článku II.
a praktická opatření na jejich ochranu,
(2) výměna publikací, obsahově spadajících do sféry zájmu obou stran, informací o organizační
struktuře obou stran,
(3) komunikace mezi pracovníky LČR a patronátními skupinami ve významných ptačích územích,
která jsou současně ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 a v nichž se nacházejí pozemky
s právem hospodařit LČR.

IV.
Konkrétní body vzájemné spolupráce (realizace společných projektů LČR a ČSO) ve smyslu této
deklarace budou řešeny smluvně, a to jak na centrální úrovni, tak mezi nižšími organizačními složkami
obou stran.
V.
Případné spory vzniklé během platnosti této deklarace budou řešeny jednáním. Obě strany zajistí
informovanost svých organizačních složek o obsahu této deklarace.
VI.
Tato deklarace je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy. Deklarace
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Hradci Králové dne 30. srpna 2007

Ing. Jiří Holický
generální ředitel LČR

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
předseda ČSO

